Lesbrief

Kikker vindt een schat
Max Velthuijs
Thema: schatten en samenwerken
Leeftijd: voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar
Schatgraven
Laat de leerlingen graven naar schatten. Verstop in zand of
aarde verschillende kleine ‘schatten’ (bijvoorbeeld stenen,
speelgoed en nepgeld). Dit kan gedaan worden in de zandbak, in een emmer, in een plastic doos of in kleine bakjes.

Samenwerken

Kikker en Beertje graven een heel diep gat in de grond, omdat zij op zoek zijn naar een mooie schat. Maar dan vallen
ze per ongeluk in het gat! Gelukkig komt Eend hen op tijd
tegen en trommelt alle vriendjes op om Kikker en Beertje te
redden. Aan de hand van het boek Kikker vindt een schat en
deze lesbrief leren de kinderen meer over schatten en samenwerken.

In het verhaal werken de vriendjes van Kikker goed samen.
Laat de kinderen samen een verhaal vertellen over Kikker.
Begin als leerkracht met het woord ‘Kikker’ en laat een kind
het volgende woord kiezen. Vervolgens mag een ander kind
hier weer een woord aan toevoegen totdat er een zin ontstaat.
Probeer zo lang mogelijk een logisch verhaal te houden in de
klas. Om de kinderen een handje te helpen is het handig om
de woorden te herhalen, zodat ze weten hoe de zin loopt.

Kringgesprek
Onderwerp 1: schatten
Beertje en Kikker gaan op zoek naar een schat. Weten de kinderen wat een schat is? Hebben ze wel eens een schat gevonden? Wat zouden zij graag willen vinden als schat?
Tip: Zoek op Schooltv.nl op het woord ‘schat’ en kijk een
filmpje van Sesamstraat, waarin Buurman Baasje een schatkaart vindt. Dit filmpje kan gebruikt worden als gespreksstof.
Onderwerp 2: samenwerken
De vriendjes van Kikker moeten samenwerken om Kikker en
Beertje uit het gat te krijgen. Wat zouden de kinderen doen
als zij in zo’n situatie waren? Wat zijn de beste manieren om
iemand uit een gat te krijgen? Wat betekent het als mensen
samenwerken? Hebben de kinderen wel eens samengewerkt?
Wat vonden zij hiervan?
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